Onderwerp: Artikel 34 - Vuurwerk afsteken tijdens de Nieuwjaar wisselingen in
Middelburg en Vlissingen.
Naar aanleiding van de actualiteit van het vuurwerk afsteken in Middelburg (vandaag in de
PZC 20 juni 2019 ) en met wat de raad van Middelburg daaraan wil doen door middel van
een motie.
Een motie die waarschijnlijk aangenomen gaat worden gezien de partijen die hem indienen
de meerderheid in de raad van Middelburg hebben.
Vragen
1.
Hoe gaat onze portefeuillehouder de burgemeester daar mee om in het beleid wat op
dit moment in Vlissingen aan de orde is.
2.
Is hij het eens met de ChristenUnie om mee te gaan met de maatregelen die in
Middelburg zoals het er nu uitziet ingevoerd gaan worden, wat betreft vuurwerk afsteken
tijdens Nieuwjaars wisselingen.
3.
Is de Burgemeester bereid om in overleg te treden met zijn college Burgemeester en
de lokale veiligheid driehoek, waarin dit zeker besproken zal worden.
4.
Wij willen als ChristenUnie niet zien dat straks inwoners van Middelburg naar
Vlissingen komen om hun vuurwerk in Vlissingen af te steken, kan de burgemeester deze
stelling onderschrijven, die zomaar werkelijkheid zou kunnen worden als wij geen
maatregelen treffen of overeenstemming vinden met Middelburg wat betreft het beleid over
vuurwerk afsteken.
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Ps. Deze art. 34 vraag is ook ter informatie aan de pers gestuurd.
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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake: Vuurwerk afsteken tijdens de Nieuwjaars
wisselingen in Middelburg en Vlissingen
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Naar aanleiding van de actualiteit van het vuurwerk afsteken in Middelburg (vandaag in de
PZC 20 juni 2019) en met wat de raad van Middelburg daaraan wil doen door middel van
een motie. Een motie die waarschijnlijk aangenomen gaat worden gezien de partijen die
hem indienen de meerderheid in de raad van Middelburg hebben.
Vraag 1
Hoe gaat onze portefeuillehouder de burgemeester daar mee om in het beleid wat op
dit moment in Vlissingen aan de orde is.
Ons antwoord
De burgemeester van Middelburg heeft aan de burgemeesters van Vlissingen en Veere
gevraagd het beleid rondom de jaarwisseling te bespreken in de basisteamdriehoek van
oktober. In deze basisteamdriehoek zal ons gezamenlijke beleid worden besproken.
Vraag 2
Is hij het eens met de ChristenUnie om mee te gaan met de maatregelen die in
Middelburg zoals het er nu uitziet ingevoerd gaan worden, wat betreft vuurwerk afsteken
tijdens Nieuwjaars wisselingen.
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Ons antwoord
Wij weten niet welke maatregelen de gemeente Middelburg specifiek zal gaan invoeren.
Zodra we daar kennis van kunnen nemen zullen we onderzoeken wat dat voor onze lokale
voorbereiding kan betekenen.
Vraag 3
Is de Burgemeester bereid om in overleg te treden met zijn college Burgemeester en
de lokale veiligheid driehoek, waarin dit zeker besproken zal worden.
Ons antwoord
Het college bereid de jaarwisseling samen met de gemeenten Middelburg en Veere, de
politie, brandweer, jeugd- en jongerenwerk en bewoners elk jaar voor. Er wordt een
draaiboek gemaakt met daarin opgenomen alle lokale en bovenlokale maatregelen, acties
en interventies, die binnen de mogelijkheden liggen, om te zorgen dat er zo min mogelijk
overlast en schade ontstaat en het in alle gemeenten een feest blijft.
Vraag 4
Wij willen als ChristenUnie niet zien dat straks inwoners van Middelburg naar
Vlissingen komen om hun vuurwerk in Vlissingen af te steken, kan de burgemeester deze
stelling onderschrijven, die zomaar werkelijkheid zou kunnen worden als wij geen
maatregelen treffen of overeenstemming vinden met Middelburg wat betreft het beleid over
vuurwerk afsteken.
Ons antwoord
Afstemming op Walcheren is noodzakelijk. Wij zullen daar de Basisteamdriehoek voor
gebruiken.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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